
 
 
На основу члана 67. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Сл. гласник РС" 
број 47/06) и члана 4. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о 
поседовању акција са правом гласа ("Сл. гласник РС" број 100/06 и 116/06), Банка Поштанска штедионица, а.д. 
Београд објављује 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2010. ГОДИНУ 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ  

1) Назив, седиште, адреса,  
матични број и ПИБ 

Банка Поштанска штедионица, а.д. Београд, 
 ул. Краљице Марије број 3; МБ: 07004893; ПИБ: 100002549 

2) Web site и e-mail адреса             www.posted.co.rs                          razvoj@posted.co.rs 

3) Број и датум решења о упису у 
регистар привредних субјеката БД 5698/2005 од 20.4.2005. године 

4) Делатност (шифра и опис) 65121 - Банкарске организације 
5) Број запослених на дан 31.12.2010.год. 1.667 

Обичне акције Преференцијалне акције 6) Број акционара на дан 31.12.2010. год. 
541 58 

Име и презиме/Назив акционара Број 
обичних акција 

%  
учешћа 

1.   Република Србија 313.431 69.56% 
2.   ЈП ПТТ саобраћаја Србија 109.360 24,27% 
3    ПИО фонд РС 11.190 2,48% 
4    Банка Поштанска штедионица 3.046 0,68% 
5    Београдска банка у стечају 2.680 0,59% 
6.   Banka Koper DD 800 0,18% 
7.   Марић Радомир 362 0,08% 
8.   Фонд за развој Републике Србије 318 0,07% 
9.   НИС ад Нови Сад 278 0,06% 

7) 
Десет највећих акционара Банке 
на дан 31.12.2010. год. (према висини 
учешћа у управљачким акцијама) 

10. Confidence a.d. 253 0,06% 
8) Вредност укупног капитала Банке  10.025.583 хиљада РСД (на дан 31.12.2010. год.) 

Обичне акције Преференцијалне акције 
Број 450.602 Број 6.941 
CFI код ESVUFR CFI код EPNXFR 9) Број издатих акција  

на дан 31.12.2010. год. 
ISIN број RSPSBGE91948 ISIN број RSPSBGE48567 

10) Подаци о зависним друштвим ----- 

11) Ревизорска кућа која је ревидирала 
последњи финансијски извештај MOORE STEPHENS   Revizija i Računovostvo д.о.о. Београд 

12) Организовано тржиште  
на које су укључене акције 

Београдска берза а.д.  
Омладинских бригада број 1, Нови Београд 

 
2. ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА 
1) Управни одбор Банке 

Име, презиме и 
пребивалиште Образовање Запослење 

Чланство у управним и 
надзорним одборима 
других друштава 

Исплаћен нето 
износ накнаде у 

000 динара 

Број и % 
акција које 
има у а.д. 

Милош Мишчевић 
Београд – председник УО 

дипл. 
економист 

ЈП ПТТ  
саобраћаја „Србија“ ----- 1.040 ----- 

Драган Радуловић 
Београд – члан УО 

дипл. 
економист 

Минист. финансија 
РС, Управа за трезор ----- 825 ----- 

Милутин Ђурић, 
Аранђеловац – члан УО 

дипл. 
економист 

Скупштина Општине 
Аранђеловац ----- 825 ----- 

Драган Милосављевић,  
Београд – члан УО 

дипл. инж. 
електотехнике 

Минист. финансија 
РС, Управа за трезор ----- 825 ----- 

Смиљка Стојановић, 
Београд – члан УО 

дипл. 
економиста 

Минист. финансија 
РС, Управа за трезор ----- 825 ----- 

 

Драганa Калиновић,  
Београд – члан УО 

дипл. 
економист 

Репубички  
фонд за ПИО ----- 750 ----- 

2) Извршни одбор Банке 
Име, презиме и 
пребивалиште Образовање Садашње запослење 

Чланство у управним и 
надзорним одборима 
других друштава 

Исплаћен нето 
износ накнаде у 

000 динара 

Број и % 
акција које 
има у а.д. 

др Срђан Цекић, 
Београд 

др еконо-
мских наука 

председник  
Извршног одбора Банке ----- 4.241 ----- 

Јелена Мијаиловић 
Милојевић, Београд 

дипл. 
правник 

члан  
Извршног одбора Банке ----- 3.570 ----- 

 

Јасминка Бошњак, 
Београд 

дипл. 
филолог 

члан  
Извршног одбора Банке ----- 3.451 ----- 

3) Писани кодекс понашања Управе и web-site на коме је објављен Није донет као посебан документ 
 

http://www.posted.co.yu/


3. ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА 
 1) Извештај управе о реализацији усвојене пословне политике 

 

Применом усвојених мера пословне политике за 2010. годину  створене су могућности за планиран развој Банке и 
постигнути су следећи резултати: 
1. Билансна актива износи 32,2 милијарде динара; 
2. Остварена је добит од 1,25 милијарди динара; 
3. Укупни депозити износе 20,1 милијарди динара; 
4. Укупни бруто пласмани износе 24,6 милијарди динара; 
5. Дати кредити и депозити су за 73,9% већи у односу на 2009. годину; 
6. Капитал је 9.3 милијарди динара и обезбеђује стабилно пословање и заштиту од свих врста банкарских ризика; 
7. Показтатељи пословања су у потпуности усклађени са прописаним вредностима. 

2) Анализа пословања друштва  
Принос на укупни капитал (ROTC) 3,62% 

Нето принос на сопствени капитал (ROE) 13,23% 
Нето добитак (у 000 РСД) 1.249.964 

Адекватност капитала (мин. 12%) 34,83% 
Укупна изложеност Банке 

према лицима повезаним с Банком (макс. 20%) 0,36% 

Укупна улагања Банке у лица која нису у 
фин. сектору и у основна средства (макс. 60%) 35,19% 

Девизни ризик (макс. 20%) 12,57% 
Просечни месечни показатељ ликвидности (мин. 1%) 2,23% 

Обичне акције Преференцијалне акције 
Највиша 13.887,00 Највиша 11.700,00 Цена акција у 2010. години 
Најнижа 7.500,00 Најнижа 6.600,00 

Тржишна капитализација на дан 31.12.2010. године 4.983.759.460,00 РСД 
Добитак по акцији 2.731,90 РСД 

Обичне акције Преференцијалне акције 
у 2008. ----- у 2008. ----- 
у 2009. ----- у 2009. ----- 

 

Исплаћена дивиденда по акцији 

у 2010. ----- у 2010. ----- 

3) Информације о остварењима друштва  
по сегментима у складу са захтевима МРС 14 ----- 

4) Промене веће од 10%  
у односу на претходну годину ----- 

5) 
Неизвесност наплате прихода / могући  
будући трошкови који могу значајно  
утицати на финансисјку позицију друштва 

----- 

6) Информације о стању (број и %), стицању,  
продаји и поништењу сопствених акција ----- 

7) 
Улагања у истраживање и развој  
основне делатности, информационе  
технологије и људских ресурса 

Банка ће улагања усмерити ка јачању тржишне позиције  
кроз квалитетну понуду банкарских производа, ширење 
пословне мреже и мреже банкомата, обезбеђењу оптималне 
економичности, рентабилности, ликвидности и остварењу 
добити. 

8) Износ, начин формирања и употреба  
резерви у последње две године 

Банка није исказала резерве из добити на дан 31.12.2010. 
године. 

9) Битни догађаји који су се десили од дана 
билансирања до дана подношења извештаја ----- 

 10) Остали битни догађаји садржани  
у проспекту, а који нису напред наведени ----- 

 
4. ОСТАЛО 

1) 
Остала питања од значаја за разумевање правног, 
финансијског и приносног положаја акционарског 
друштва као и за процену вредности његових 
хартија од вредности 

Подаци значајни за разумевање правног, финансијског и 
приносног положаја Банке објављени су на интернет адреси 
Банке: www.posted.co.rs.  

 
У Београду, 27.07.2011. године 

          
ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

 
 

                                                                                                                            др Срђан Цекић 
 
 

                                                                                                                             ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
 
 

                                                                                                                           Јасминка Бошњак 


